
Произвеждани в сърцето на 
Швейцария, от 1959 г.

Обичате вкусно мюсли - и ние също.
Вярвате, че съставките трябва да са 100% натурални - както и ние.
Вашето здраве е от значение за вас - за нас също.
Опазването на околната среда е приоритет за вас - за нас също.

Ние даваме всичко възможно всеки ден, за вас и за природата.



Bio-familia AG е основана през 1954 г. в Sachseln, в самото сърце 
на Швейцария.

Първото Bircher müesli – по оригинална рецепта на Д-р Бирхер-
Бенер е лансирано през 1959 г.  под марката “familia”.

Концепцията на марката е проста - здравословна храна за 
цялото семейство. Едва година по-късно компанията започва 

да изнася биологичните си Bircher müesli за Германия, Австрия, 
Великобритания, Холандия и САЩ. Така Бирхер-мюслито като 

национално ястие на Швейцария дало думата МЮСЛИ на целия 
свят.

Д-р Бирхер-Бенер (Bircher-Benner 1867-1939) е бил лекар 
с революционен дух, който е бил отдаден на грижата 
за човешкото здраве.Той защитавал философията за 

балансираното храненеи в противовес на лекарите по това 
време, бил убеден в лечителните сили на суровите плодове и 
зеленчуци. В неговият санаториум в Цюрих Д-р Бирхер-Бенер 
постигнал сензационен лечебен ефект. Скоро ястието му и 
името Бирхер-мюсли станали известни отвъд клиниката и 

пределите на страната.



БИО органична серия
НОВ ДИЗАЙН

Хрупкаво био мюсли 
с плодове и ядки

Хрупкавата комбинация от пълнозърнести храни, 
плодове и печени ядки е много лека и лесно смилаема. 
Удоволствие за закуска, обяд, лека вечеря или закуска 

между храненията.

375 гр

Хрупкаво био мюсли  
с мед и бадеми 

Направено от пълнозърнест овес и други полезни зърнени 
храни, с мед и внимателно подбрани на ръка парчета 
бадем, изпечени така, че да запазят своите полезни 

вещества.

375 гр

Хрупкаво био мюсли  
с шоколад и амарант

Това хрупкаво мюсли ви дава приятна смес от 
пълнозърнести храни, истински швейцарски шоколад и 

здравословен амарант.

375 гр

Оригинално  
швейцарско Бирхер мюсли

Оригиналното ни швейцарско Birchermüesli е със 
пълнозърнест овес и други зърнени храни, комбинирани с 
плодови люспи от ябълка и фурми, както и внимателно 
подбрани и изпечени бадеми и лешници. Това мюсли не 

съдържа захар и е с много ниско съдържание на мазнини.

 450 гр



Серия Х – Хрупкаво мюсли
НОВ ДИЗАЙН

Хрупкаво мюсли 
с парченца лешници и стафиди 

500 гр

Хрупкаво мюсли  
с горски плодове - ягоди и 

малини 

500 гр

Хрупкаво мюсли  
с парченца шоколад и ядки

500 гр

НОВИ ПРОДУКТИ

Хрупкаво мюсли 
с кокосови стърготини 

и пукана киноа

375 гр

Хрупкаво мюсли 
с мед

375 гр

Изключително вкусни комбинации 
от внимателно подбрани съставки 
с потвърдено качество, с грижа за 

природата. 



ШампионНОВА СЕРИЯ

Хрупкаво мюсли с магнезий, цинк и гуарана
Формулата на мюслито ни Енергия е изградена от 
различни въглехидрати, които ви предоставят 
запас от енергия. Постепенното освобождаване на 
въглехидратите от зърнените култури ви осигурява 
чувство за ситост за по-дълго време, а отделянето 
на въглехидратите от плодовете ви дава бърз прилив 
на енергията, от която имате нужда. Съдържа 
кофеин.

425 гр

Хрупкаво мюсли с магнезий, цинк и високо 
съдържание на протеин 
Уникалната формула с високо съдържание на протеин 
е създадена да ви помогне да надскочите границите 
на вашето представяне. Високото количество 
растителни протеини - от грах и пшеница - в 
комбинация с лесно усвоим млечен протеин, цинк 
и магнезий ви дава всичко необходимо за бързо, 
оптимално подхранване и регенерация на мускулите 
ви както преди, така и след тренировката.

350 гр



Семейна серия

Хрупкави шоколадови мечета  
с пълнозърнести култури (царевица, ориз), 
част от които покрити с бял Швейцарски 

шоколад. 

Богат на витамини.

250 гр

Хрупкави пълнозърнести култури (царевица, 
ориз), във формата на животни от 

джунглата. 

Богат на витамини.

250 гр

Детска серия НОВ ДИЗАЙН

Закуска за цялото семейство – 
комбинация от мюсли и детска 

зърнена закуска в различни 
формички

 
Икономична опаковка, с която 

можете да удовлетворите 
нуждите на малки и големи в 

семейството с 1 пакет

с мед, 400 гр с шоколад, 350 гр


